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Informasjon nr.13-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 24.05.2021  

  

Informasjon om hvordan skolen  forholder seg ti l  Koronaviruset  (Covid-19) 

Som alle kjenner til så har vi ved Orkdal vgs fått bekreftet to smittetilfeller ila de siste dagene. 
Dette har medført både vente- og smittekarantener. I tillegg har vi fått elever og ansatte i 
karantener pga smittekilder utenfor skolen.  

Pt har vi nå en klasse (Vg1 HO-VO) i smittekarantene, en klasse (3STB) i ventekarantene, og 
hhv seks ansatte i smitte- og fire ansatte ventekarantene.  

De i smittekarantene skal ta ny test ila kommende uke og blir forhåpentlig frigitt fra 
karantenen inn mot kommende helg. De i ventekarantene blir forhåpentligvis frigitt ila 1-2 
dager. 

Som følge av dette vil alle elever som går på Voksenopplæringa ved Orkdal vgs få digital 
undervisning/oppgaver i Canvas inneværende uke. Det er gitt beskjed til de elevene og 
lærerne dette gjelder. 

Når det gjelder avgangselevene så er det planlagt årsprøver tirsdag 25/5. Som følge av 
smittekarantenen blir det endringer på prøveplanen. Endring kommer også på dato for 
«prøveoppsamling». Kirsti følger opp og nye beskjeder kommer. 
 
_____ 
 
Situasjonen de siste dagene viser hvor lite som skal til før smitteprosedyrene må igangsettes. 
Vi får håpe dette ikke eskalerer noe mer ut over det som har skjedd de siste dagene. 
 
Nå er det viktigere enn noen gang at vi alle bidrar slik at skolen fortsatt kan være åpen. Det er 
derfor grunn igjen til å minne om de grunnleggende rådene;  

• Holde seg hjemme når du er syk 

• Hold avstand til hverandre 

• God hånd- og hostehygiene 

• Kontaktreduserende tiltak  
 
Rektor ber alle lærerne om å ta en runde med elevene om ovennevnte tirsdag 25/5, det er 
særdeles viktig at alle nå forstår alvoret og følger gjeldende anbefalinger. 
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Det understrekes at skolen fortsatt er på gult nivå med forsterket renhold og ber alle følge 
følgende anbefalinger (utdrag); 
Elever; 

• må vaske pulten sin etter bruk/ved skifte av klasserom. 

• har muligheter for håndvask og antibac – det finnes stasjoner rundt om i skolens 
bygninger. 

• må unngå for store forsamlinger, 1-metersregelen gjelder utenfor klasserommene. 

• har mulighet til å spise i kantina (redusert antall sitteplasser), antall stoler er tilpasset 
arealet og må ikke flyttes! 

• har tilbud om å benytte biblioteket, men det er begrensninger når det gjelder antall 
personer. 

• har mulighet til å benytte styrkerom og garderober ifbm KRØ - med forsterket 
renhold. 
 

Ansatte; 

• skal holde avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. 

• skal holde avstand (minst én meter) til elever der det er mulig. 

• skal registrere hvilke elever som sitter hvor (klassekart). 

• kan ambulere på tvers av klasser. 

• skal benytte digitale møter i stedet for fysiske møter. 

• må begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er 
mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind. 

• vil oppleve at vikarbruk og omrokkering av personell begrenses, men ikke på 
bekostning av opplæring på skolen. 

• bør forsøke å ta lunsj til ulike tider pga begrensning av antall sitteplasser på 
personalrommet. 

• bør minimalisere tiden man sitter på arbeidsrommet. 

• må sørge for å minimaliseres evt invitasjoner av eksterne til skolen. Uansett skal slike 
besøk avtales med fagleder – og eksterne skal alltid registrere seg og benytte 
munnbind. 

 
Jfr tidligere meldinger legges all intern informasjon ut i Teams. Rektor ber derfor alle 
ansatte om å sette på varsel og følge med på informasjonen som legges ut i den kanalen. 
 
 


